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I N F O R M A C J E…   A K T U A L N O Ś C I…  O G Ł O S Z E N I A… 

 ZIELONE WAKACJE 

   Dzięki porozumieniu zawartemu z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Kępnie w gminie Łęka Opatowska od dnia 02.07.2007r.      
uruchomiono kolejną edycję programu „Zielone wakacje”. Zajęcia 
z dziećmi prowadzone są przez osoby bezrobotne                          
- wychowawców półkolonii, które są zatrudnione w formie stażu, 
robót publicznych. W formie stażu zatrudnione są: Ilona      
Gruntkiewicz i Aneta Babis, a w formie robót publicznych Barbara 
Polaszczyk i Justyna Hojeńska. W ramach zajęć półkolonii dzieci  
z naszej gminy biorą udział w różnych zabawach, konkursach itp. 
Mogą również pod okiem wychowawców rozwijać swoje talenty 
plastyczne i sceniczne. „Zielone wakacje” cieszą się dużym     
zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców.       
 

  VII TURNIEJ O PUCHAR ZAKŁADU 

MIĘSNEGO ALDONY I PIOTRA 

RACHLÓW  

   W dniu 15 lipca na boisku sportowym w Rakowie odbył się 
VII Turniej o Puchar Zakładu Mięsnego Aldony i Piotra 
Rachlów. Organizatorami imprezy byli: OSP i KGW        
Rakowie oraz fundatorzy głównych nagród: Zakład Mięsny 
Aldony i Piotra Rachlów. W Turnieju udział wzięło 9 drużyn: 
Siemianice, Opatów, Piaski, Lipie, Raków, Łęka Opatowska, 
Trzebień, Biadaszki, Kuźnica - Zmyślona (jedna drużyna). 
Wyniki turnieju: 
1 miejsce Siemianice 
2 miejsce Opatów 
3 miejsce Piaski 
4 miejsce Lipie 
W trakcie turnieju wyłoniono także najlepszego zawodnika 
turnieju którym został Sławomir Poprawa z Rakowa,          
najlepszego bramkarza turnieju którym został Sebastian 
Grzesiak z Lipia, najlepszego strzelca turnieju którym został 
Mateusz Gąszczak z Siemianic. Podczas trwania imprezy 
odbywały się zabawy i konkursy dla dzieci w których rozdano 
mnóstwo nagród i upominków. W tym dniu również            
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Rakowa była pobierana 
honorowo krew przez Oddział Terenowy Krwiodawstwa       
i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie na potrzeby Szpitala        
w Ostrzeszowie i szpitali w Wielkopolsce. 
 

OGŁOSZENIE 

 
URZĄD  GMINY  W ŁĘCE  OPATOWSKIEJ  INFORMUJE, 

ŻE WYDAWANE SĄ WNIOSKI  O POMOCY 
MATERIALNEJ  DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH  ORAZ  KOLEGIÓW  DO 
CZASU UKOŃCZENIA KSZTAŁCENIA, NIE DŁUŻEJ 

JEDNAK NIŻ DO  UKOŃCZENIA 24 ROKU 
ŻYCIA.WNIOSKI  MOŻNA ODEBRAĆ W URZĘDZIE 

GMINY ŁĘKA  OPATOWSKA POKÓJ   113-114,                   
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJUM  NA  

TERENIE  GMINY ŁĘKA OPATOWSKA.  
WNIOSKI NALEŻY  SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  ŁĘKA OPATOWSKA           
W TERMINIE  OD DNIA  05 WRZEŚNIA 2007r. DO DNIA 

14 WRZEŚNIA  2007r. 
 
 

Do wniosku należy dołączyć dochody netto za miesiąc              
sierpień 2007r. 

 
Dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 

kwoty 351 zł miesięcznie. 
 
 

Warunkiem wypłacenia w/w świadczenia będzie            
przedłożenie faktur za zakup przyborów szkolnych,          

podręczników, obuwia sportowego itp. 

 

  V TURNIEJ LZS-ÓW I ZAKŁADÓW PRACY 

   Dnia 4 i 5 sierpnia 2007 r. z inicjatywy „LZS Płomień    
Opatów” zorganizowana została dwudniowa impreza na 
którą składały się: Turniej LZS-ów o Puchar Wójta Gminy 
Łęka Opatowska oraz odbywający się już po raz piąty Turniej  
Zakładów Pracy z terenu Gminy Łęka Opatowska.   
Impreza rozpoczęła się w sobotę 4 sierpnia o godzinie 14.00 
na boisku sportowym w Opatowie. Na początku w ramach 
Turnieju LZS-ów o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska 
rozegrano mecz piłkarski, natomiast w godzinach             
wieczornych w Sali OSP w Opatowie odbyła się zabawą 
taneczna z udziałem zespołu Quest. 
W niedzielę 5 sierpnia na boisku w parku w Opatowie odbył 
się Turniej Zakładów Pracy o Puchar Prezesa LZS Opatów. 
W ramach Turnieju rozegranych zostało wiele               
sprawnościowych konkurencji festynowych a także dużo gier 
i zabaw dla dzieci. O godzinie 18.00 odbyło się losowanie 
loterii fantowej a imprezę zakończyła trwająca do późnych 
godzin nocnych dyskoteka którą prowadził DJ Sławek Janelt.  
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ŁĘKA OPATOWSKA - ÚJLŐRINCFALVA 

 

W dniach od 27.07.2007r. do 01.08.2007r. na Węgrzech w zaprzyjaźnionej Gminie ÚJLŐRINCFALVA    
przebywała 7 osobowa delegacja reprezentująca Gminę Łęka Opatowska. Skład delegacji był następujący: Wójt      
Gminy - Witold Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Kłodnicki, Radna - Ewa Kosińska, Radny - Jerzy 
Flaczyk, Radny - Henryk Rogalewski, Radny - Grzegorz Adamski, Podinspektor ds. prognozowania rozwoju, promocji               
i Funduszy Unijnych- Magdalena Osada 
 
Program wizyty przygotowany przez burmistrza ÚJLŐRINCFALVA Pana Andrasa Soltesz przebiegał następująco: 
 
26 lipca 2007r. – przyjazd na Węgry do ÚJLŐRINCFALVA, oficjalne przywitanie, przedstawienie członków delegacji 
Polskiej, wspólna kolacja z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Gminy ÚJLŐRINCFALVA, zakwaterowanie. 
 
27 lipca 2007r. - zapoznanie i zwiedzanie Gminy ÚJLŐRINCFALVA, wizyta w przedszkolu i szkole, prezentacja 
Zakładu Mięsnego oraz Zakładu Chłodni. W godzinach popołudniowych wycieczka statkiem po Jeziorze Cisa i kolacja 
w Domu Myśliwskim. 
 
28 lipca 2007r. - wyjazd do Egeru - zwiedzanie, kolacja nad Jeziorem Joleti. 
 
29 lipca - 30 lipca 2007r - wyjazd do Rumunii – Siedmiogród -Transylwania- do bliźniaczej ÚJLŐRINCFALVA  
Gminy LŐRINCFALVA - wizyta u Wójta Gminy - Imreh Josefa, występy miejscowego zespołu tańca, spotkanie          
z ludnością, przedstawicielami urzędu i przedsiębiorcami. Wycieczka do miasta wojewódzkiego Marosvasarhely              
-  Szovata - Korond. Powrót na Węgry. 
 
31 lipca 2007r. - wycieczka do Kisköre - zwiedzanie drugiej, co do wielkości na Węgrzech elektrowni wodnej, stopnia 
wodnego. W godzinach popołudniowych wyjazd do Fuzesabony - wizyta w Urzędzie Miasta - spotkanie z Panią     
Burmistrz oraz w pawilonie meblowym (miejsce sprzedaży mebli z terenu Gminy Łęka Opatowska). Kolacja           
pożegnalna w Domu Kultury w ÚJLŐRINCFALVA. 
 
1 sierpnia 2007r. - powrót do Polski, po drodze zwiedzanie Budapesztu  
 
Podczas wizyty wymieniano poglądy gospodarcze, kulturalne, oświatowe. Omawiano spostrzeżenia i doświadczenia 
dotyczące przynależności Polski i Węgier do Unii Europejskiej. Członkowie delegacji nawiązali nowe znajomości           
i przyjaźnie bądź umocnili już istniejące. Dzięki wielkiej gościnności i przyjaznej atmosferze członkowie delegacji mogli 
czuć się „jak w domu”. 
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POLSKO-WĘGIERSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 

W dniach 2 - 9 lipca 2007 roku w Gminie Łęka Opatowska przebywała 14-osobowa grupa węgierskiej  
młodzieży z partnerskiej Gminy Újlőrincfalva. Dzieci z Węgier były zakwaterowane w polskich rodzinach  
zamieszkujących teren naszej Gminy. W ciągu tygodniowego pobytu młodzież miała możliwość poznać się nawzajem  
w trakcie licznych spotkań i wycieczek organizowanych przez Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej a także przez rodziny 
swoich polskich rówieśników. 
  Uroczyste spotkanie powitalne z młodzieżą  Polską i Węgierską odbyło się w Urzędzie Gminy Łęka  
Opatowska z udziałem Wójta Gminy a także Przewodniczącego Rady Gminy i nauczycieli Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana    Wyszyńskiego w Opatowie.  
  W trakcie trwania wymiany młodzież miała możliwość wyjazdu do Częstochowy  (na Jasną Górę) i do zamku  
w Olsztynie a także kąpieli w Parku Wodnym Atol w Oleśnicy. Oprócz tego zorganizowane zostało ognisko, dyskoteka, 
zwiedzanie zakładu meblowego Calitan, całodzienny pobyt w gospodarstwie agroturystycznym i wizyta w Kępnie gdzie 
odbyło się spotkanie młodzieży ze Starostą Kępińskim i Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej. 

W poniedziałek 9 lipca 2007 roku cała grupa polsko-węgierska wraz z opiekunami udała się na Węgry gdzie  
gościła przez kolejny tydzień. Po drodze do zaprzyjaźnionej Gminy Újlőrincfalva i położonego niedaleko Poroszló 
dzieci miały możliwość   zwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  

Na Węgrzech polską młodzież czekał również szereg atrakcji. W związku z tym że węgierska Gmina partnerska             
Újlőrincfalva położona jest nad malowniczym jeziorem Tisza młodzież miała możliwość pływania na kajakach  
i rowerach wodnych. Odbył się także rejs statkiem po jeziorze i spacer specjalnie wybudowaną na zbiorniku wodnym 
 ścieżką edukacyjną z  której można było podziwiać różne gatunki roślin i zwierząt. W Újlőrincfalva młodzież  
odwiedziła  centrum rozrywki w którym korzystała w różnego rodzaju gier takich jak kręgle czy bilard. Największą 
atrakcją była wycieczka do pięknego miasta Eger w którym dzieci zwiedziły między innymi obserwatorium                  
astronomiczne, bazylikę i jej podziemia, zamek czy turecki minaret. Młodzież miała również możliwość zwiedzenia  
i poznania zasad działania elektrowni wodnej w pobliskim Kisköre gdzie zorganizowano wycieczkę. Poza tym podczas 
pobytu na Węgrzech odbywały się dyskoteki a także ciekawe konkursy odbywające się w mieszanych grupach polsko-
węgierskich. 

W dzień wyjazdu do Polski grupa polskiej młodzieży z opiekunami udała się na ostatnia wycieczkę do  
Budapesztu gdzie zwiedziła Parlament i miała możliwość zobaczyć piękne ogromne mosty i dystrykt zamków  
malowniczo położonych nad Dunajem.       

      
 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG POWIATOWYCH 

   W Łęce Opatowskiej rozpoczęły się prace przy przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych, drogi 5696 z drogą 
5700. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2007 r. 
 
 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ 

   W dniu 28 czerwca 2007 r. została podpisana umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane „KAWALER”  
z Ostrzeszowa wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 19.06.2007 r. Zakres robót w przetargu  
obejmował wykonanie robót  budowlanych „ stanu surowego zamkniętego” sali sportowej w Łęce Opatowskiej.  
Planowany termin zakończenia w/w robót to 28 marzec 2008 r. Obecnie trwają już prace budowlane. 
 
 

BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI OPATÓW 

   Dnia 13 czerwca rozpoczęła się budowa kanalizacji w miejscowości Opatów. Przewidywany termin zakończenia robót 
to 15.11.2008 r. Głównym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „ Eko – INŻYNIERIA” Spółka 
z o. o. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 19 kwietnia. Cała inwestycja została 
podzielona na cztery etapy w tym pierwszy etap musi zostać wykonany do końca 2007 r. 
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TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W PIASKACH 

Wójt Gminy Łęka Opatowska oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach zaprasza na 

Gminny Turniej Sołectw Gminy Łęka Opatowska w Siatkówce Plażowej 
o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska 

 
 

Termin imprezy: 19 sierpnia 2007r. 
Miejsce: Piaski (przy sali OSP)  
Godzina rozpoczęcia: 13:00 

W programie: 
       - rozgrywki siatkarskie 
       - mecz pokazowy oraz inne atrakcje, 
          między innymi: byk RODEO 
          oraz zamek zjeżdżalnia 
       - zabawa taneczna 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju !!! 

 

 

DOŻYNKI GMINNE  

 

Dnia 26 sierpnia 2007 roku na boisku sportowym w Łęce Opatowskiej odbędą się Dożynki Gminne.    
Dożynki rozpoczną się o godzinie 1400 uroczystą Mszą Świętą Dożynkową w Kościele Parafialnym w Łęce             
Opatowskiej. Program imprezy przedstawia się następująco:   
 

 Korowód dożynkowy - wyjazd z kościoła, przejazd przez wieś do ulicy Brukowej i powrót na boisko 
sportowe 

 Obrzęd wieńca i chleba 

 Część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej  

 Występ Gminnego Zespołu Ludowego „Na Swojską Nutę” 

 Przemówienia okolicznościowe 

 Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych   

 Koncert BIESIADY FRANTOWSKIEJ  

  Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
 

Wszystkich mieszkańców Gminy Serdecznie zapraszamy!  
 

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH 

W związku z kończącym się 31 grudnia br. terminem wymiany książeczkowych dowodów osobistych Urząd 
Gminy w Łęce Opatowskiej informuje, iż wyznaczony został dodatkowy dzień, w którym mieszkańcy Gminy         
posiadający stary (książeczkowy) dowód osobisty będą mogli składać wnioski o wydanie nowego dowodu tj.: dzień               
26 sierpnia br. podczas dożynek gminnych w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej w godzinach od 14.00 do 18.00. 

Ponadto osoby składające wnioski, a nie posiadające zdjęć wymaganych do wyrobienia dowodu, będą mogły 
również skorzystać odpłatnie na miejscu z usług fotografa. 
Biorąc pod uwagę, iż po pierwszym stycznia 2008 roku brak nowego dowodu osobistego spowoduje niemożność   
załatwienia wielu spraw – zachęcamy do skorzystania z dodatkowej możliwości i zgłoszenie się w celu         
wypełnienia wniosku na nowy dowód osobisty!! 


